
Tabela 4

wkład Miasta 

Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę

wkład wnioskodawcy 

/osobowy, rzeczowy, 

finansowy/ + kwota wyceny

Zaopiniowano 

pozytywnie P/ 

negatywnie N

Liczba 

przyznanych 

punktów

Uzasadnienie w 

przypadku 

negatywnego 

rozstrzygnięcia

1 2 3 4 5 6 8 9 11 16 18 19

1 KUL/MDK "Południe"

Śląsk - moje miejsce na 

Ziemi - spotkania 

integracyjne, warsztaty, 

wycieczki po mieście, 

udział w spektaklach 

teatralnych, 

muzycznych,itp.

III - VI oraz                

IX - XII                          

2020r.

Barbara C.
MDK "Południe", Filia 

w Kostuchnie
zajęcia dla Seniorów 11 100,00

wkład pracy:  25 400,-zł (brak 

liczby osób, w gr.inicjatywnej 

podane 3 os.=550 godz.) wkład 

rzeczowy wyceniony na: 4 

000,00, wkład finansowy:  brak

N 50

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt. Wniosek 

identyczny jak 

wniosek nr 16 (te 

same zadania, ten 

sam termin, ten sam 

teren, ta sama grupa 

odbiorców)

2

KUL/MDK 

"Szopienice-

Giszowiec"

Festiwal Chóralnej Pieśni 

Sakralnej "Gloria Patri" - 

prezentacja utworów 

kościelnych 

wykonywanych przez chóry 

parafialne i inne

4 soboty : 

18.III, 25.IV, 

30.V, 27.VI. 

2020r.

Anna P.
Parafia pw. św. 

Barbary w Giszowcu

prezentacja utworów 

kościelnych 

wykonywanych przez 

chóry parafialne i inne

59 200,00

wkład pracy: 15 975-zł (4 os. = 

355 godz.) wkład rzeczowy 

wyceniony na:  13 300,- zł 

aparat foto.(1 600,-), sprzęt 

komputerowy   (2 400,-), 

multimedialne urządzenia 

wielofunkcyjne(2 800,-), organy 

przenośne do prób (6 500,-) 

wkład finansowy:   brak

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

3

KUL/MDK 

"Szopienice-

Giszowiec"

Komu bije dzwon, czyli 

historia na dzwonnicy. 

Udostępnienie do 

zwiedzania dzownnicy na 

wieży kościoła 

ewangelickiego

styczeń-

grudzień 2020
Adam M.

Kościół ewangelicko-

augsburski Zbawiciela  

przy ul. ks. Bpa H. 

Bednorza 20

Udostępnienie do 

zwiedzania dzownnicy na 

wieży kościoła 

ewangelickiego

100 000,00

wkład rzeczowy wyceniony na: 

7.000zł,  Udostępnienie 

przestrzeni od kwietnia do 

października(7 000,-)    wkład 

pracy: 25.500zł (brak liczby osób 

= 255 godz.),   wkład finansowy: 

1.000

N -               

Wniosek obejmuje 

zadanie realizowane 

na terenie kościoła - 

niezgodne z zapisami 

pkt 9 Formularza 

Wniosku - (stan 

własnościowy terenu)

4
KUL/MDK "Bogucice-

Zawodzie"

Kabaret Łączy Pokolenia -                           

pokazy kabaretów

luty - listopad 

2020
Sandra G.

MDK "Bogucice-

Zawodzie" - Dział 

Zawodzie

pokazy kabaretów w MDK 

"Zawodzie"
45 720,00

wkład rzeczowy wyceniony na:  

2769,86 sala widowiskowa ze 

sceną(1 033,-), zestaw 

koncertowy(984,-), akustyk(752,-

)   wkład finansowy:      brak  

wkład pracy: 10 os. = 326 godz.   

(6580,00 zł)

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

Inicjatywy lokalne na 2020 rok rozpatrzone negatywnie na etapie oceny

Lp.

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa i opis inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

Wnioskodawca

Miejsce 

wykonywania 

inicjatywy

Zakres rzeczowy 

inicjatywy (krótki opis)

Przewidywane koszty realizacji inicjatywy 

lokalnej
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5
Wydział Edukacji i 

Sportu

Piknik rodzinny w MP nr 63 

im. Pluszowego Misia w 

Katowicach

2 czerwca 

2020
Magdalena M.

MP nr 63 im. 

Pluszowego Misia

Piknik Rodzinny to 

połączenie uroczystości 

Dnia Dziecka, Święta 

Mamy i Taty oraz Rocznica 

nadania imienia 

Pluszowego Misia. Ma na 

celu wzmocnienie wiezi 

rodzinnych, prezentacji 

umiejętności dzieci 

przedszkolnych, integrację 

ze środowiskiem lokalnym.

6 990,00

Łączna wartość: 12859,00 zł w 

tym: praca społeczna 4679,00 zł 

( Rada Rodziców +31 osób= 

217h); zasoby rzeczowe - 

6180,00 zł (namioty 2 szt-400,00 

zł, stoliki 12szt-550,00 zł, 

KRZESESŁKA 36 szt. - 1600,00, 

sprzęt nagłaśniający 1 szt.- 

2000,00, ciasta 20 szt - 650,00zł, 

maszyna do popcornu 1szt. 

500,00 zł); wkład finansowy -

2000,00 zł. 

N 56

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej. 

Przekroczono limit 

kosztów osobowych

6
Wydział Edukacji i 

Sportu

Festyn rodzinny z okazji 

dnia dziecka
29 maja 2020 Aneta O.

Zespół Szkolno 

Przedszkolny nr 12-

Szkoła Podstawowa nr 

42

Festyn rodzinny z okazji 

dnia dziecka 

zorganziowany przez 

mieszkańców i dla 

meiszkańców dzielnicy 

Szopienice i okolic.

11 050,00

Łączna wartość: 8575,00 zł w 

tym: praca społeczna 5875,00 zł  

( 48 osób = 231 h); zasoby 

rzeczowe 2700,00 zł 9 sprzęt 

sportowy 30szt. -800,00 zł, 

krzesła, stoły 60 szt. -400,00 zł, 

gril, gofrownica, namiot 

festynowy  3 szt - 500,00 zł, 

kolumny wzmacniacz, 

okablowanie 3 szt-600,00 zł, sala 

gimnastyczna -400,00 zł); 

N 56

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej. 

Przekroczono limit 

kosztów osobowych

7
Wydział Edukacji i 

Sportu

Zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego CANON 

IR 2520 dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 

1 w Katowicach

styczeń 2020 Jolanta B.-C.

Zespół Szkolno 

Przedszkolny nr 1 w 

Katowicach

Zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego do 

wykorzystania przez grono 

pedagogiczne oraz 

uczniów.

4 870,00 0,00 zł N 39

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt. Brak wkladu 

własnego - nie spełnia 

kryteriów inicjatywy 

lokalnej.

8
Wydział Edukacji i 

Sportu

Sport, zabawa - super 

sprawa!Wielki Rodzinny 

Dzień Dziecka w MP nr 62 

w Katowicach

czerwiec 2020 Ewa L.

Ogród przedszkolny 

MP nr 62 w 

Katowicach

Coroczna cykliczna 

impreza o charakterze 

rodzinnym. Konkursy, 

zabawy ruhowe, zajęcia 

plastyczne.

12 100,00

Łączna wartość: 14 400,00 zł  w 

tym:praca społeczna ( 25 osób = 

500h);  zasoby rzeczowe 

4900,00 zł (plac zabaw 1 szt - 

1000,00 zł, ławki , krzesełka 10 

kpl. -500,00 zł, grill 1 szt. -100,00 

zł, sprzęt audio 1 szt -1000,00 zł,  

dekoracje ogrodu 1kpl. 200,00zł, 

materiały do zajęć plastycznych -

100,00 zł, sprzęt sportowy 

zestaw - 2000,00 zł); wkład 

finansowy 1000,00 zł

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt
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9
Wydział Edukacji i 

Sportu

Piknik Rodzinny przy 

Szkole Podstawowej nr 48 

w Katowicach

25 kwietnia 

2020

Rada Rodziców 

przy SP nr 48 w 

Katowicach

Teren SP nr 48 w 

Katowicach

Impreza o charakterze 

rodzinnym, integrującym 

społecznosć lokalną. 

Realziacja bloku kulturowo 

rozrywkowego, 

sportowego, rozmowy z 

psychologiem.

8 800,00

Łączna wartość: 10 450,00 zł w 

tym : praca społeczna  3150,00 

zł (13 osób= 210h); zasoby 

rzeczowe 6300,00 zł ( 

nagłośnienie 1 szt-2000,00 zł, 

sprzęt muzyczny 1 kpl. -2000,00 

zł, piłki do siatkópwki 5szt. - 

300,00 zł, ławki-2000,00 zł); 

wkład finansowy 1000,00 zł

N 54

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej

10
Wydział Edukacji i 

Sportu

XVII Konkurs lingwistyczny 

języka angielskiego i 

niemieckiego

styczeń-maj 

2020
Agnieszka K.

Akademickie X Liceum 

Ogólnokształcące w 

Katowicach

Konkurs dla siódmych i 

ósmych klas 

podstawowych.  Celem 

inicjatywy jest budowanie 

motywacji do nauki 

języków obcych, 

przyczyniając się do 

łatwiejszego startu na 

rynku pracy.

4 000,00

Łączna wartość: 9000,00 zł w 

tym : praca społeczna 1350,00 ( 

nauczyciele=25h); zasoby 

rzeczowe 7650,00 zł ( sale 

lekcyjne 2 szt-150,00 zł, 

kopmuter 1 szt-3000,00 zł, 

tablica mulimedialna 1 szt-

4000,00 zł,drukarka  laserowa 1 

szt-500,00 zł)

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

11
Wydział Edukacji i 

Sportu

Powstania Śląskie wczoraj i 

dziś

grudzień 2019-

czerwiec 2020
Joanna B.

Akademickie X Liceum 

Ogólnokształcące w 

Katowicach

Wystawa portretów 

Powstańców Śląskich, 

przeprowadzenie 

wykładów , przygotowanie 

sztuki teatralnej, debaty 

oźfordzkie. Działania 

powyższe mają na celu 

głębdze poznanie histori 

Powstań Śląskich przez 

młodzież.

4 670,00

Łączna wartość: 12 300,00 zł w 

tym: praca społeczna 3300,00 zł 

( nauczyciel, młodzież=80h); 

zasoby rzeczowe 9000,00 ( sala 

gimnastyczna -500,00 zł, 

komputer 1 szt-3000,00 zł, 

tablica multimedilna 1 szt-

4000,00 zł, drukarka  1 szt.- 

500,00 zł, sztalugi malarskie 

10szt-100,00 zł)

N  -

Realizacja 

zgłoszonego wniosku 

wykracza poza rok 

budżetowy - 

niezgodne z 

regulaminem

12
Wydział Edukacji i 

Sportu
Mikołaju wierzymy grudzień 2020 Mirela D.

Teren MP nr 66 w 

Katowicach

Impreza o charakterze 

rodzinnym. Zakup paczek 

śwątecznych dla dzieci.

8 500,00

Łączna wartość: 5200,00 zł w 

tym: praca społeczna 1600,00 zł 

( 21 osób=78 h); zasoby 

rzeczowe 1600,00 zł( sprzęt 

kuchenny 1 szt-500,00 zł, stoły, 

ławy 10szt-500,00 zł, talerzyki, 

kubki, sztućce-100szt-600,00 zł); 

wkład finansowy 200,00 zł

N 56

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej

13
Wydział Edukacji i 

Sportu

…"Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat"
czerwiec 2020 Mirela D.

Teren ogrodu MP nr 

66 w Katowicach

Impreza o charakterze 

rodzinnym. Festyn 

rodzinny. Mający na celu 

pielęgnację wiezi 

rodzinnychi relacji 

społecznych.

11 000,00

Łączna wartość: 6300,00 zł w 

tym: praca społeczna 2700,00 zł 

( 18 osób=67,5h);zasoby 

rzeczowe 1600,00 zł ( sprzęt 

kuchenny 1 szt-500,00 zł, stoły, 

ławy 10szt-500,00 zł, talerzyki, 

kubki, sztućce-100szt-600,00 zł); 

wkład finansowy 2000,00 zł

N 56

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej
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14
Wydział Edukacji i 

Sportu

"Załęże dla Młodych - 

Młodzi dla Załęża"

luty-listopad 

2020
Wioletta I.-R.

Rejon Zespołu Szkół nr 

7 w Katowicach

Załęski Bieg profilaktyczny, 

cykl zajęć sportowych, 

kiermasz Gruszkowe 

Maszkety, Marsz Świętych, 

rewitalizacja lokalu.

70 800,00

Łączna wartość: 45 200,00 zł w 

tym : praca społeczna 24 800,00 

zł ( 7 osób + wolonatriusze=1100 

h+ praca wolontariuszy); zasoby 

rzeczowe 20 400,00 zł ( 

poczęstunek -700,00 zł, sprzęt 

nagłośnieniowy 1 szt - 2700,00 

zł, materiały biurowe -500,00 zł, 

stroje dekoracje -500,00 zł, 

materiały budowlane -7000,00 

zł, udostępnienie sprzętu i 

pomieszczeń -2000,00 zł, 

nagrody-5800,00 zł

N 51

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej

15
Wydział Edukacji i 

Sportu
Zdrowa Woda

kwiecień-

październik 

2020

Marcin K.

Zespół Szkół 

Technicznych i 

Ogólnokształcących nr 

2 w Katowicach

Wyposażenie budynku 

szkolnego oraz hali 

sportowej w trzy 

ogólnodostępne poidełka. 

Injatywa ma na celu 

budowę świadomości 

ekologicznej oraz redukcję 

ilości plastikowych 

odpadów.

10 000,00

Łączna wartość: 151 125,00 zł w 

tym: praca społeczna 1125,00 zł 

( wolontariusze 

+koordynator=45h); zasoby 

rzeczowe 150 00,00 zł 

(wodociąg - 1 szt )

N 42
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

16
Wydział Edukacji i 

Sportu

Warsztaty improwizacji 

muzycznej dla szkół 

licealnych w Katowicach

17-19 lutego 

2020
Tomasz L.

IV LO Katowice, Zespół 

Państwowych Szkół 

Muzycznych, Zespól 

Szkół 

Ogólnokształcących nr 

1

Trzydniowe warsztaty 

improwizacji muzycznej z 

wykorzystaniem czterech 

klas 

instrumentów:kontrabas, 

perkusja, gitara i trąbka.  

Incjatywa ma na celu 

przybliżenie młodym 

ludziom klutury 

zakorzenionej w ludowej 

polskiej tradycji oraz samej 

ideii improwizacji.

13 450,00

Łączna wartość: 12 600,00 zł w 

tym: praca społeczna 4400,00 zł 

( 4 osoby=220h); zasoby 

rzeczowe 7200,00 zł ( zestaw 

perkusyjny 1 kpl-1500,00 zł, 

gitara 1szt-900,00 zł, kontrabas 

1 szt-1500,00 zł, wzmacniacz 

basowy 1 szt-1200,00 zł, 

wzmacniacz gitarowy 1 szt.-

1200,00 zł, trabka 1szt-900,00 

zł); wkład finansowy 1000,00 zł

N 45

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

17
Wydział Edukacji i 

Sportu

Bal karnawałowy w Szkole 

Podstawowej nr 45 w 

Katowicach

21 lutego 2020 Alicja D.-K.
Szkoła Podstawowa nr 

45 w Katowicach

Organziacja balu 

karnawałowego am na 

celu integrację ucxzniów 

różnych klas przy wspólnej 

zabawie.

1 000,00

Łączna wartość: 4290,00 zł w 

tym: praca społeczna 2640,00 zł 

(64 osoby=132h); zasoby 

rzeczowe 1650,00 zł ( ciasta 30 

szt.-900,00 zł, napoje-750,00 zł)

N 50

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

18
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

"Dzieciaki też daja radę" - 

bieg dla dzieci
4 kwietnia 2020r. Marek G. Dolina Trzech Stawów

Impreza skierowana jest 

do dzieci w wieku od 2-12 

lat wraz z ich rodzinami.Do 

realizacji potrzeba: medali, 

pucharów, upominków, 

nagród, opieki medycznej, 

numerów startowych, 

napojów

9 400,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

sprzęt nagłośnieniowy, aparat 

fotograficzny, laptop, rowery, 

samochód osobowy, sprzety i 

zabawki sportowe. Praca 

społeczna w ilości 30 godzin 

osób tworzących grupę 

inicjatywną + wolontariusze

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt
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19
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

I piłkarski Memoriał im. 

Marii Sokół "Marysieńka" - 

jednodniowy turniej piłki 

nożnej

24 maja 2020r. Grzegorz A.

boisko sportowe ul. 

Miła Katowice-

Giszowiec

turniej piłkarski dla dzieci 

(zakres rzeczowy: agregat 

prądotwórczy, scena z 

nagłośnieniem, 

konferansjer, sędziowie, 

zaplecze sanitarne, 

trybuny rozkładane, 

napoje, nagrody, statuetki 

i medale, strafa 

aktywności dla dzieci

35 100,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

aparat fotograficzny, laptop, 

piłk, podium, sprzęt 

komputerowy. Praca społeczna 

w ilości 325 godzin osób 

tworzących grupę inicjatywną + 

wolontariusze

N 48
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

20
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

Samoobrona dla Kobiet w 

Katowicach -zajęcia z 

samoobrony 1x tyg po 2 

godziny w centrum 

Katowic.Czas szkolenia 10 

tygodni. 

8.02.-7.12.2020r.

Paweł M. 

zamieszkały 

Wilkowice, 

Fundacja Szczyt 

Kultury Ruda 

Śląska

Katowice

Zakres rzeczowy: wynajem 

Sali oraz opłacenie 

instruktora samoobrony

19 840,00

Posiadane zasoby rzeczowe:  

sprzęt treningowy. Praca 

społeczna w ilości 200 godzin 

osób tworzących grupę 

inicjatywną + wolontariusze

N  -

Wnioskodawca nie 

jest uprawnony do 

składania wniosków 

o inicjatywę lokalną

21
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

Poznaj historię i atrakcje 

turystyczne regionu 

Górnego Śląska - wycieczki 

1 dniowe 1x w miesiącu do 

atrakcji turystycznych 

naszego regionu

marzec-

listopad 2020
Grzegorz A.

wybrane miejsca 

regionu śląskiego

zakres rzeczowy: 

transport, pilot-

przewodnik, opiekun, 

bilety wstepu, 

ubezpieczenie

23 400,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

aparat fotograficznurządzenie 

multimedialne sprzęt 

komputerowy. Praca społeczna 

w ilości 270 godzin osób 

tworzących grupę inicjatywną + 

wolontariusze

N 48

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

22
WYDZIAŁ EDUKACJI I 

SPORTU

"Maskotka Załeża" -

konkurs dla dzieci załęskich 

przedszkoli i szkół 

podstawowych

luty-marzec 

2020
Joanna J.

dzielnica Katowic-

Załęże, szkoły 

podstawowe i 

przedszkola, Filia nr 3 

MBP, siedziba Rady 

jednostki Pomocniczej 

nr 7

Organizacja konkursu na 

stworzenie wizerunku oraz 

nadanie imienia maskotce 

Załęża. Ma na celu 

włączenie najmłodszych 

mieszakńców dzielnicy w 

obchody jubileuszu 

dzielnicy , tworzenia jej 

historii i tradycji.

4 430,00

Łączna wartość: 5500,00 zł w 

tym: praca społeczna 1320,00 zł 

( 17 osób= 88h); zasoby 

rzeczowe 4180,00 zł ( drukarka 

1szt-580,00 zł, aparat 

fotograficzny 1 szt-900,00 zł, 

komputer 2szt-1900,00 zł, 

tablice do ekspozycji 4szt-800,00 

zł)

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

23

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Bioróżnorodność! - o co 

chodzi!?

kwiecień - 

październik 

2020r.

Katarzyna F.

dzielnice: Dąbrówka 

Mała, Zawodzie, 

Burowiec, Bogucice  

Celem projektu jest 

edukacja społeczności 

lokalnej Katowic, w tym: 

cykl prelekcji 

tematycznych, warsztatów 

plastycznych, zbiórka 

odpadów plastikowych 

6 185,00

Łączna wartość: 6515,00 zł, w 

tym: praca społeczna - 5490,00 

zł (27os.=91h); zasoby rzeczowe - 

1000,00 zł (sprzęt 

komputerowy+drukarka+aparat 

fotograficzny); środki pieniężne - 

25,00 zł 

N 50
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

24

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Osiedla nie marnują. 

Budowanie 

odpowiedzialnego 

ekologicznie 

społeczeństwa oraz 

przyjaznego sąsiedztwa 

poprzez organizację 

pikników dzielnicowych 

maj - czerwiec 

2020r.
Beata K.-Z.

osiedla: Kokociniec, 

Zadole

Celem inicjatywy jest 

rozbudzenie świadomości, 

jak znaczne skutki dla 

środowiska ma 

marnowanie jedzenia i 

wskazanie na codzienne 

sposoby przeciwdziałania 

jego marnowaniu

37 400,00

Łączna wartość: 17000,00 zł, w 

tym: praca społeczna - 10800,00 

zł (8os.=360h); zasoby rzeczowe - 

4200,00 zł (pawilon 

ogrodowyx6: 1200,00zł, 

ławkix12: 1200,00zł, stołyx6: 

800,00zł, nagrody w 

konkursachx50: 1000,00zł); 

środki pieniężne - 2000,00 zł

N 50
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt



Tabela 4

25
Zakład Zieleni 

Miejskiej

Z przyrodą za "Pan Brat" 

mini arboretum w 

Dąbrówce Małej

kwiecień - 

październik 

2020r.

Aleksandra D.
dzielnica Dąbrówka - 

Mała

Celem inicjatywy jest 

rozwijanie świadomości 

przyrodniczej 

mieszkańców  

3 250,00

Całkowity koszt inicjatywy  - 3 

250 zł   - BEZ  KOSZTÓW PRAC 

SPOŁECZNYCH praca społeczna 

(9 os.=18h brak wyliczonych 

kosztów) + zasoby rzeczowe 

(laptop 400zł, drukarka 500zł, 

aparat foto. 3 000zł, narzędzia 

ogrodnicze 1 500zł, grill 200zł) 

9200,00 zł

N 45
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

26
Zakład Zieleni 

Miejskiej
Park Mościckiego

luty - listopad 

2020r.

Stowarzyszenie 

"Kolonia 

Mościckiego" - 

członkowie 

stowarzyszenia 

mieszkańcami 

Kolonii 

Mościckiego

dzielnica Załęże

Inicjatywa polega na 

rewitalizacji terenu 

zielonego położonego na 

obszarze Kolonii 

Mościckiego (Załęże)

138 600,00

Całkowity koszt inicjatywy  - 147 

283,80 zł    praca społeczna 

(32os.=354h) 5203,80 zł, zasoby 

rzeczowe (sprząt ogrodniczy 3 

330 zł, środki owadobójcze 150 

zł) 3 480 zł

N 47
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

27

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Ustawienie 4 ławek między 

budynkami UŚ a terenem 

Izby Lekarskiej dla osób w 

drodze na pl. Budnioka lub 

z niego wracających

wiosna 2020r. Paul S. ul. Grażyńskiego

Inicjatywa polega na 

ustawieniu 4 ławek i 4 

koszy na śmieci wzdłuż 

uliczki wewnętrznej UŚ, 

przy ul. Grażyńskiego 

prowadzacego na pl. 

Budnioka 

5 600,00

Łączna wartość: 790,00 zł, w 

tym: praca społeczna - 640,00 zł 

(4os.=8h); zasoby rzeczowe - 

150,00 zł (trawa: 50,00zł, 

transport ławek: 100,00zł)

N 32

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt. Ocena negatywna 

również ze względu na 

stan wsłasnościowy 

terenu, 2) ilość 

punktów oceny 

końcowej 

28

Wydział Budynków i 

Dróg / Miejski 

Zarząd Ulic i Mostów 

w Katowicach 

Wykonanie nawierzchni 

drogi miejskiej w 

Katowicach przy ul. 

Bałtyckiej 36 do 34F

2020 rok Dorota L.
ul. Bałtycka – działki nr 

27/43, 27/219 k.m. 60

wykonanie nowej 

nawierzchni fragmentu 

ulicy Bałtyckiej  kostki 

betonowej

184 700,00
praca społeczna (30 godzin) 

wyceniona na 750 zł
N 21

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

29
Wydział Rozwoju 

Miasta

Tworzymy Strategię 

Rozwoju Koszutki
2020 Bożena F.

Siedziba RJP Koszutka 

oraz wybrane 

lokalizacje na terenie 

dzielnicy, zgodnie z 

tematyką warszatów

Cykl 4 spotkań 

warsztatowych 

partycypacyjno-

eksperckich z 

mieszkańcami dzielnicy, 

które docelowo będą 

słuzyły opracowaniu 

Strategii rozwoju Koszutki 

5 630,00

15150 zł, w tym:  wkład pracy  

społ.: 12 000 zł (400 godzin); 

wkład rzeczowy wyceniony na: 3 

150 zł (kserokopiarka, laptop, 

telefon) wkład finansowy: brak

N 38
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

30
Wydział Zarządzania 

Kryzysowego

Założenie monitoringu na 

siłowni plenerowej 

zlokalizowanej przy ul. 

Borki w Katowicach

wiosna 2020r. Anna Z.

siłownia plenerowa 

przy ul. Borki w 

Katowicach

założenie 1 kamery na 

terenie siłowni w celu 

poprawy bezpieczeństwa i 

ochrony mienia, 

ograniczenie dewastacji 

urządzeń  sportowych.

90 000,00

praca społeczna 2300 zł (3 

os.=56h)  zasoby rzeczowe  1130 

zł ( tabliczki informacyjne 

"obiekt monitorowany" 30 zł, 

aparat, komputer 1100zł) 

N 26
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt
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31
Wydział Polityki 

Społecznej

Warsztaty pierwszej 

pomocy dla każdego

(przeprowadzenie cyklu 

warsztatów pierwszej 

pomocy dla mieszkańców 

Katowic, w szczególności 

dzielnicy Wełnowiec, przez 

wykwalifikowanych 

instruktorów z ZHP)

styczeń-

grudzień 2020 

roku

Julia M.
Dom Harcerza, al. 

Korfantego 120

Inicjatywa zakłada 

zorganizowanie 

warsztatów pierwszej 

pomocy dla mieszkańców 

Katowic - w szczególności 

z dzielnicy Wełnowiec-

Józefowiec, dla różnych 

grup wiekowych. Zajęcia 

poprowadzą 

wykwalifikowani 

instruktorzy ZHP. Odbędą 

się one w Domu Harcerza 

przy al. Korfantego 120.

13 140,00

Łączna wartość: 30 375,00 zł, w 

tym 11 800,00 zł - wkład 

rzeczowy oraz 18 575,00 zł - 

praca społeczna.

N 49
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

32

Wydział Polityki 

Społecznej/ MOPS 

KATOWICE

Sprawny Senior. 

Profesjonalne zajęcia 

ruchowe dla Seniorów 

Klubu Seniora Dąbrówki 

Małej

cały 2020 rok

Grupa 

inicjatywna 

mieszkańców 

Dąbrówki Małej

Katowice, dzielnica 

Dąbrówka Mała

Zajęcia ruchowe dla 

seniorów
5 000,00

Łączna wartość:   4200zł,                                    

w tym: praca społeczna- 3150zł 

(4os.=210h); zasoby rzeczowe- 

1050zł (15 mat: 300zł; 15 gum 

do ćwiczeń: 450zł; magnetofon: 

250zł; 15 skakanek: 150zł). Brak 

posiadanych środków 

pieniężnych

N 61

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej. 

Przekroczony limit 

20% kosztów 

osobowych (założono 

koszty osobowe na 

poziomie 100%)

33

Wydział Polityki 

Społecznej/ MOPS 

KATOWICE

Aktywni w każdym wieku

marzec-

listopad 2020 

poza okresem 

wakacyjnym

 Grupa 

inicjatywna 

mieszkańców 

dzielnicy 

Giszowiec 

 Katowice, dzielnica 

Giszowiec 

Zajęcia rekreacyjne dla 

mieszkańców dzielicy 

Giszowiec

24 400,00

Łączna wartość:   17920zł, w 

tym: praca społeczna- 14670zł 

(5os.=326h); zasoby rzeczowe- 

3250zł (2 nośniki cyfrowe 

rejestrujące: 3000zł; materiały 

biurowe, apteczka: 250zł). Brak 

posiadanych środków 

pieniężnych

N 58

Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z 

uwagi na ograniczone 

środki finansowe w 

rezerwie celowej. 

Przekroczony limit 

20% kosztów 

osobowych (założono 

koszty osobowe na 

poziomie 59%)

34

Wydział Polityki 

Społecznej/ MOPS 

KATOWICE

Biesiadowanie na Borkach 

2020
lato 2020

 Grupa 

inicjatywna 

mieszkańców 

dzielnicy 

Szopienice-

Burowiec 

 Katowice, dzielnica 

Szopienice-Burowiec 

Festyn integracyjny dla 

obecnych i byłych 

mieszkańców szopienicego 

osiedla Borki

19 300,00

Łączna wartość:   7690zł,  w tym: 

praca społeczna- 4300zł 

(15os.=215h); zasoby rzeczowe- 

3390zł (garnki, formy do 

pieczenia: 390zł; gaz, energia: 

200zł; piekarnik, kuchnia 

gazowa: 1200zł; blender, miski, 

noże: 400zł; kosiarka: 1200zł). 

Brak posiadanych środków 

pieniężnych

N 47
Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt

35 Wydział Transportu

Rowerem na hałdę - 

Budowa automatycznej 

wypożyczalni rowerów

wiosna 2020 Przemysław P.
Skwer Anny 

Walentynowicz

Ustawienie stacji 

rowerowej systemu City by 

bike

55 000,00
praca społeczna 2 os. x 500 zł = 

1000 zł
N 16

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

pkt


